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Verksamhetsmål MND 2017. 

Styrelsen  
Fortsätta stödja lokal- och rasklubbar inom distriktet med såväl med föreningsverksamhet som med 
tävlingar och prov. Eftersom MND är ett geografiskt stort distrikt, så är det svårt att samla alla klubbar 
vid medlemsmöten, som av tradition brukar omfatta all verksamhet.  Styrelsen kommer i stället att 
fortsätta uppmuntra sektorerna att arrangera sektormöten under 2017. Vidare kommer styrelsen att 
stödja utbildningsmöjligheter för instruktörer och lärare så att distriktets klubbar kan möta 
konkurrensen från privata aktörer. Ambitionen är fortfarande att försöka öka antalet SBK medlemmar 
enligt Vision 2018, även om vi befarar att det blir svårt pga konkurrens från privata hundföretag och 
även från SKK, vars länsklubbar också bedriver kursverksamhet för hundägare.   

 

Tävlingsverksamheten  
Vi planerar att genomföra regelkonferensen för bruksdomare under februari/mars 2017, samt skapa en 
arbetsgrupp av bruksdomare som referensgrupp kring regel- och tävlingsfrågor.  Distriktet har två 
deltagare på den centrala utbildningen i januari kring nya bruksprovsregler. Vidare planeras att 
genomföra en utvecklingsdag för samtliga bruksdomare där vi arbetar praktiskt kring en bruksgren. 
Ambitionen kvarstår och jag ska försöka få hjälp att genomföra den. 
Utbildningar: 
Slutföra den påbörjade domarutbildningen för att få fem nya bruksdomare i distriktet.  
För TÄS  
Mari Gustavsson  

Tjänstehundssektorn 
Patrullhund  
Distriktet har ansökt om start av två internatkurser och en standard kurs för patrullhundar under 2017. 
Tjänstehundsektorn kommer att representera distriktet under året genom att delta i centrala SBK-
konferenser.  
Patrullhunds- DM: Ett utskick kommer att göras i början av 2017 till samtliga klubbar i distriktet för 
att få en intressent att anordna patrullhunds DM. Inom distriktet är inte alla klubbar aktiva inom 
tjänstehundsverksamheten, utan det är ca 5-6  aktiva klubbar.  
För Patrullhundssektorn 
Brittmarie Thunborg                       

Räddningshund  

ingen verksamhetsplan föreligger då distriktet inte längre har något hundekipage. Däremot planeras en 
utbildning för blivande sjöräddningshundar i Sundsvallsområdet.   

Hundägarutbildningssektorn  
Sektorn planerar för ett vårmöte och ett höstmöte för lokalklubbarnas HUS ansvariga. Vidare ska vi 
försöka samordna olika klubbars behov för att genomföra Grundmodul och utbildning av instruktör i 
Allmänlydnad.  
Förslag finns att arrangera helgföreläsningar i distriktet med Siv Svendsen och Anna Larsson 
För hundutbildningssektorn  
Lena Funseth-Norberg och Anja Abrahamsson  
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Rasutveckling 
Mental  
En RAS/RUS konferens ska arrangeras lördag 11 februari i Timrå och dit inbjuds lokalklubbar, 
rasklubbar, beskrivare, domare samt testledare. 
CUA uppdatering 11 februari i Timrå. 
Fortsätta att vara ett stöd för lokalklubbar och rasklubbar inom distriktet som vill arrangera 
mentalutbildningar, sammanställa redovisningen av de MH & MT som planeras av lokalklubbarna. 
Uppdatera figuranter inom MH & MT. Informera om MT 2017. 
Kvalitetssäkra resterande MH och MT banor i distriktet; Njurunda, Östra Härjedalen, Härnösand, 
Örnsköldsvik och Timrå. Till bankontrollanter har utsetts Anna Holter (MH) och Margaretha Carlsson. 
För Rasutveckling Mental 
Margaretha Carlsson  
 

Utställning 
Fem utställningar är planerade att genomföras av lokalklubbarna Timrå BK, Timrå BK / MND,  Östra 
Härjedalens BK, Kramfors BK, Örnsköldsviks BK. 
CUA utbildning inplanerad våren 2017  
CUA samt ringsekreterar uppdatering kommer att ske i samarbete med SKK/ Västernorrlands KK i 
januari. 
För rasutveckling Utställning  
Margaretha Carlsson 
 

Rallylydnad  
Rallylydnadssektorn fortsätter att stötta distriktets klubbar i både kurs- och   
tävlingsverksamheten. En förfrågan från klubbarna i Jämtland/Härjedalen om att kunna utbilda 
instruktörer har tagits till vara och en inbjudan till Grundmodul i instruktörsutbildningen har skickats 
till klubbarna. Planen är att instruktörsdelen startar hösten 2017. Vid den planerade domarkonferensen 
i januari kommer flera av distriktets rallylydnadsdomare att delta. Den 4 februari är det planerat en 
inspirationsdag för utbildade rally-instruktörer i distriktet. Temat för träffen är problemsituationer och 
motivationsträning och engagerad som instruktör är Kim Salomonsson.  
För rallylydnadssektorn 
Carina Norberg  
 
Agility  
Agilityverksamheten fortsätter att finnas på SBK:s klubbområden och utgör en mycket bra 
kompletterande verksamhet till SBK:s övriga verksamhetsgrenar. Från SBK distriktets sida ser vi 
mycket positivt på agilityverksamheten och hänvisar till SBK klubbarnas egna verksamhetsplaner.  
 
 

 

 

 


